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 چکيده
نظام بانكي ايران در سالهاي اخير با رشد فزاينده مطالبات معوق مواجه گرديده؛ كه يكي از 

پول در سيستم و ترين اثرات بروز مطالبات معوق، ايجاد اختالل در گردش صحيح و به موقع بديهي

باشد؛ كه در صورت استمرار و حجيم شدن در حقيقت بروز اختالل در شريان حياتي بانك مي

گردد. بنابراين ، هنگام مطالبات، بانك با كمبود نقدينگي در انجام به موقع تعهدات مالي، روبرو مي

به حداقل رساندن  گيري نسبت به اعطاي تسهيالت ،،بررسي همه جانبه متقاضيان به منظورتصميم

ريسك عدم بازپرداخت از اهميت خاصي برخوردار است. هدف از اين تحقيق ، مطالعه و تعيين 

ارتباط بين شاخصهاي ريسك اعتباري، از جمله شاخصهاي فني و بازار بر وصول مطالبات بانك 

يين رابطه و سپه مي باشد. هر كدام از شاخصهاي مربوطه و زير مجموعه هاي آنها ، معرفي و به تع

ميزان تأثير هر كدام با وصول مطالبات بانك سپه منطقه اصفهان پرداخته مي شود و در نهايت، 

ميزان احتمال وصول و يا عدم وصول مطالبات ،قبل از آنكه تسهيالتي در اختيار متقاضي قرار گيرد 

ي و اطالعات مربوط به گيرد. براي اين منظور ، از اطالعات اعتبار، تعيين و مورد واكاوي قرار مي

كه به صورت تصادفي 8838الي8811پرونده هاي اعتباري شعب بانك سپه اصفهان طي سالهاي

« اسپيرمن » انتخاب گرديده اند ،استفاده شده است. ارزيابي فرضيه ها از طريق ضرايب همبستگي 

خص هاي فني و روش تحليل مميزي انجام مي شود. نتايج نشان مي دهد كه مي توان بر اساس شا

و بازار ، وضعيت اعتباري شركت هاي توليدي وام گيرنده را بررسي و براساس شاخص هاي مذكور ، 

مشتريان را از نقطه نظر ريسك اعتباري، دسته بندي نمود و با عنايت به مدلهاي به دست آمده 

باري معني دار آماري بر اساس تحليل مميزي و بكار گيري تكنيك موصوف، وضعيت ريسك اعت

مشتريان حقوقي بانك را از لحاظ اقتصادي و مالي ، قبل از اعطاي تسهيالت، پيش بيني و يا مورد 

 .تجزيه و تحليل قرار داده و از اين طريق ميزان معوقات بانك را كاهش داد
 

ریسک ،ریسک اعتباري، مدیریت ریسک ، مطالبات سر  :يديکل واژگان

 هاي بازار.شاخص  رسيد گذشته ، مطالبات معوق،

 

 مقدمه

سيستم بانكي در ايران همچون ساير كشورها نقش بسيار مهمي در اقتصاد ايفا مي نمايد، بانكها واسطه وجوه در بازار پول هستند و 

مين مالي برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت اقتصادي كشور دارند. بديهي است به دليل عدم توسعه كافي بازار سرمايه، نقش اساسي در تأ
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بر وصول مطالبات  مطالعه تأثير شاخصهاي فنی و بازار

 بانکها
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هاي اخير با رشد كه در اين صورت ، اعطاي تسهيالت بخش مهمي از عمليات هر بانك را تشكيل مي دهد. نظام بانكي كشور در سال

ه آهنگ رشد، همچنان در حال افزايش است. براساس چشمگير مطالبات سر رسيد گذشته و معوق مواجه بوده است. آمارها نشان مي دهد ك

درصد كل مانده تسهيالت هر بانك بيشتر  5مقررات حاكم و ناظر بر نظام بانكي كشور، ميزان مطالبات سررسيد گذشته و معوق نبايد از 

در صدد اعطاي تسهيالت به مشترياني شود. بانكها ها بحراني تلقي مي(. زيرا در غير اينصورت وضعيت اعتباري بانك8818نژاد،باشد)والي

هستند كه ضمن بر خورداري از ريسك پايين، بتوانند بازده متناسب با سود تسهيالت اعطايي را داشته باشند. اين امر زماني محقق مي 

امل و به موقع تعهدات، پيش گردد، كه بانكها قادر به شناسايي مشتريان اعتباري خود بوده و بتوانند توانايي آنها را نسبت به باز پرداخت ك

هاي مالي، ريسك بعنوان يكي از عوامل كليدي اثر گذار بر عملكرد موسسات مالي و بانكها مطرح است. در واقع بيني نمايند. درعرصه فعاليت

  شناسايي و تعيين انواع ريسك در بخش هاي مختلف فعاليتهاي مالي ،نقش اساسي در پايداري و بقاي آنها دارد.

 مبانی نظري و پيشينه تحقيق -2

كه يكي از  ه،هاي اخير با رشد فزاينده مطالبات معوق مواجه گرديدنظام بانكي ايران در سال بيان و اهميت موضوع : -2-1

اتي موقع پول در سيستم و در حقيقت بروز اختالل در شريان حي ترين اثرات بروز مطالبات معوق، ايجاد اختالل در گردش صحيح و بهبديهي

گردد.  در موقع تعهدات مالي روبرو مي باشد؛ كه در صورت استمرار و حجيم شدن مطالبات، بانك با كمبود نقدينگي در انجام بهبانك مي

اين وضعيت به هرج و مرج در  هاي متعددي مواجه شده و نهايتا  گذاري كالن اعتباري با مشكالت و دشواريسياست چنين شرايطي، امكان

گيري نسبت به اعطاي تسهيالت بررسي همه شود. بنابراين هنگام تصميمهاي اعتباري ، قطع اعطاي تسهيالت و.... منجر مييزيربرنامه

(. در هر سيستم 8811ت)ربيع زاده ، جانبه متقاضيان به منظور به حداقل رساندن ريسك عدم بازپرداخت از اهميت خاصي برخوردار اس

ها ، گردش صحيح و سريع منابع و مصارف نمايانگر كارائي مطلوب روشهاي اجرايي بوده و وصول تسهيالت اقتصادي پويا به خصوص بانك 

اعطايي در مدت زمان تعيين شده ، مشخص كننده روشهاي صحيح بكارگيري منابع در جهت ايجاد تسهيالت الزم به منظور گسترش 

ف توليدي ، بازرگاني ، خدمات و صرف منابع بانك است . جلوگيري از ايجاد فعاليتهاي اقتصادي و تامين منابع مورد نياز بخش هاي مختل

بانك  مطالبات در تسهيالت اعطايي و يا وصول آنها به صورت بالقوه و بالفعل ، امكانات ايجاد درآمد جديد را افزايش داده و توان برنامه ريزي

 (.8818 را در صرف منابع و تحصيل درآمد ، باالتر خواهد برد )لطيفي ،

مسئله و چالش اصلي كه محقق را بر انگيخته است، چرائي وجود مطالبات معوق عليرغم وجود بررسي هاي متعدد و فيلترهاي 

گوناگون و راهكارهاي مختلفي كه مديران اعتباري جهت مشتريان به كار ميگيرند، مي باشد. لذا بايد با تغيير در روشهاي اجرا و اعمال 

ترتيبي اتخاذ نمود كه به جاي به كار گيري روشهاي فعلي ، از ابزار و روشهاي جديدتري استفاده نمود، تا نسبت به روشها ي مناسبتر، 

برگشت منابع اطمينان بيشتري حاصل و از معوق شدن بيشتر منابع بانكي جلو گيري شود. اين امر نياز به ايجاد دگرگوني و فرهنگ صحيح 

داري رامي طلبد، كه در آن بانك به عنوان يك موسسه مستقل انتقاعي محسوب و به دور از دستورالعمل داشته  و ديدي نو بر سيستم بانك

ها و الزامات قادر باشد به نحواحسن در جهت منافع خود برنامه ريزي و تصميم گيري نمايد. چرا كه بدون مديريت ريسك اعتباري، امكان 

وجود ندارد. به عبارتي، هدف از مديريت ريسك اعتباري كنترل ريسك از طريق كنترل صحيح جهت جلوگيري و كاهش ريسك اعتباري 

 8(8333پارامتر هاي قابل قبول مي باشد .)هني ، 

هايي از قبيل توليد و مالي قبال  توسط محققان بررسي شده و يا ميزان ارتباط آنها بر وصول مطالبات تعيين گرديده است. در شاخص

قبيل فني و بازار مورد پژوهش قرار مي گيرند. شاخصهاي فني شامل : الف( قابليت و صالحيت فني ب( هايي از اين تحقيق شاخص

تكنولوژي و ماشين آالت مي باشند. همچنين شاخص هاي بازار شامل : الف ( امكان سنجي فروش ب(ويژگي هاي محصول بوده و ميزان 

تفصيل مورد واكاوي قرار خواهد گرفت. با توجه به اهميت اين موضوع و از آنجايي  تاثير هر يك از اين شاخصها بر وصول مطالبات بانك ها به

تواند موجب مشكالت متعددي براي نظام بانكي و اقتصادي جامعه باشد، لذا لزوم بررسي و شناسايي شاخص كه وجود مطالبات بانك ها مي

ير به نظر مي رسد. آنچه در اينجا براي سيستم بانكداري و به تبع آن هاي مربوطه در جهت كاهش و يا از ميان بردن اثرات آن اجتناب ناپذ

هر كشور اهميت دارد، آن است كه قبل از اعطاي تسهيالت به مشتريان، توان و قدرت آنها را در باز پرداخت ارزيابي كند. به عبارتي ديگر 

وام بررسي و متناسب با آن تصميم، اتخاذ گردد. بنابراين  ريسك اعتباري مربوط به هر يك از دريافت كنندگان تسهيالت پيش از پرداخت

بررسي ارتباط بين شاخصهاي ريسك اعتباري و پيدايش مطالبات معوق براي بانك داراي اهميت بوده و تعيين آن ، عامل اساسي دراعطاي 

جهان از جمله مديريت ريسك اعتباري،  كارآمد تسهيالت خواهد بود. با وجود بكارگيري فن آوري نوين )مديريت اعتباري( در كشورهاي

تخصيص اعتبار به متقاضيان تسهيالت در ايران، كماكان به روش سليقه اي و بدون سنجش اعمال مي شود . به صورتي كه در زمينه اعطاي 
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سك مالحظه نشده تسهيالت به مشتريان روندسازمان يافته اي براي تعيين ريسك اعتباري و تعيين سقف اعتباري بر اساس شاخصهاي ري

 است.

 
 

 مفاهيم و تعاریف: -2-2

 (.8811هاي بعمل آمده در آينده است)هاشمي نودهي، بينيريسك يا خطر، احتمال محقق نشدن پيش: 2ریسک

اعطا كنندگان تسهيالت انتظار دارند، اصل تسهيالت و منافع مورد انتظار آنها بموقع باز پرداخت شود، اما اين :  3ریسک اعتباري

 (. 8811به ريسك اعتباري موسوم است)محمدي ،  امكان وجود دارد كه انتظار مذكور تحقق پيدا نكند. احتمال اين خطر، اصطالحا  

ات احتمالي در محدوده هاي مختلف كاري را شناسايي ، تجزيه و تحليل ، اندازه : روش نظام مند است كه خطر 4مدیریت ریسک

 (.8811گيري ، نظارت ، كنترل و گزارش مي كند ) اصالني، 

 (.8811:تاريخ مشخصي است كه در آن تاريخ، دين يا تعهد مورد نظر مي بايد ايفا گردد)محمدي ،  5سررسيد تسهيالت

بخش از تسهيالت اعطايي است كه از تاريخ سر رسيد اصل و سود تسهيالت، بيش از دو ماه و آن :  6مطالبات سر رسيد گذشته

 (.8811كمتر از شش ماه گذشته است)بهمني، 

ماه گذشته و بانك براي وصول به اقدام  1گردد كه از سررسيد آنها بيش از مطالبات معوق به تسهيالتي اطالق مي: 7مطالبات معوق

 (.8811احتماال  در آينده خواهد نمود)محمدي، قانوني مبادرت و يا 

ماه از سر رسيد و يا از تاريخ قطع پرداخت اقساط آن  81: تمامي اصل و سود تسهيالتي كه بيش از  1مطالبات مشکوک الوصول

 (.8811سپري شده است)محمدي،

ركتها بوده و معياري جهت بخش فني معيارهاييكه مبناي محاسبه وتجزيه و تحليل و مطالعه مسايل فني ش:  9شاخص هاي فنی

و ارزيابي پروژه ،  اشخاص حقوقي مي باشند.ويابه عبارتي، معيارهاي واقعي وقابل اندازه گيري فني شركتها هستند كه ضمن امكان پايش

 (.8813اطالعاتي در مورد دامنه وسيعي از شرايط فراهم مي سازد )ذوالنوريان ، 

نجش بازاري اشخاص حقوقي مي باشد و يا به عبارت ديگر ، معيار هاي واقعي و قابل اندازه معياري جهت س:  10شاخص هاي بازار

معيار هايي كه مبناي محاسبه و تجزيه و تحليل و مطالعه مسائل مربوط به بازار   شركت ها بوده كه جهت ارزيابي وضعيت بازار ، پايش 

 (.8813نتايج نهايي يك پروژه بكار مي رود )ذوالنوريان ، برنامه ها و نتايج اجرايي آنها و ارزيابي اثر بخشي و  

 پيشينه تحقيق: -3

 ( :خالصه تحقيقات انجام شده 1جدول )

 نتايج به دست آمده سال نام محقق

اسميت و 

 وينكور

831

1 

دقيق ترين و قابل اعتماد ترين نسبت كه روند نا مطلوب آن داللت بر ورشكستگي مي 

 هاي سرمايه در گردش به حجم دارايي . كند ، عبارت است از نسبت

 فتيزپاتريك
835

8 

بهترين نسبت هايي كه مي توانند نابساماني را از قبل اعالم نمايند عبارت اند از : بازده 

 ي سرمايه و نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام

 آلتمن
831

1 

پيش بيني نسبت هاي بازده دارائي و فروش به دارائي، بيشتر از هرنبست ديگري در 

 ورشكستگي وضع آينده شركت ها موثر است.

 مروين
831

1 

سرمايه در گردش خالص به جمع دارائي و نسبت سرمايه  –انتخاب سه نسبت : جاري 

 به جمع بدهي در چهار تا پنج سال قبل از توقف و بروز ورشكستگي بسيار مهم است .
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پاركر و 

 همكاران

111

1 

 بقاء شركت، رابطه مثبت دارد .سطح مالكيت داخل با احتمال 

 فيو سوفو
111

8 

 افزايش افق زماني ،تاثير منفي بر بهبود پيش بيني هاي مدرن دارد.

بالكائن و 

 اوگ

111

4 

 استفاده از مدلهاي احتمالي شرطي در مقايسه با ساير روش ها نتايج بهتري داشت .

 مين و لي
111

8 

 بحران مالي استفاده نمودند .از تكنيك ماشين يادگيرنده براي پيش بيني 

 وانگ ولي
111

5 

از تكنيك شرايط حاد به پيش بيني بحران مالي پرداختند و نتيجتا  دريافتند كه نسبت 

رشد سرمايه ، نرخ بازده دارايي ، سود هر سهم و گردش دارايي ها ،از توانايي بااليي براي تمايز 

 دارند .شركت هاي بحران زده از ساير شركت ها بر خور 

 رضايي
881

1 

به مقايسه بين نرخ موثر سود و نسبت مطالبات سر رسيد گذشته و معوق به تسهيالت 

 پرداخت و به اين نتيجه رسيد كه بين اين دو متغير رابطه معنا داري وجود ندارد .

 برادري
881

1 

به  به اين نتيجه رسيد كه سه متغير : سابقه اعتباري متقاضي ، چك برگشتي و سرمايه

 مبلغ تسهيالت را عوامل موثر در ايجاد مطالبات معوق مي باشد .

 اصالني
881

1 

 

به تعميم نتايج آزمايشات برادري پرداخت و به اين نتيجه رسيد كه چك هاي برگشتي 

سابقه اعتباري بيشتر و ميزان سرمايه بيشتر نسبت به مبلغ تسهيالت را از عوامل موثر  –كمتر 

 در كاهش مطالبات معوق عنوان نمود .

 آل كثير
881

4 

استفاده كارشناسان بانك از اطالعات مالي براي ارزيابي پروژه هاي سرمايه گذاري ، 

 رابطه معني دار با باز پرداخت تسهيالت ندارد .

 ذوالنوريان
881

3 

عوامل ايجاد و افزايش مطالبات معوق بانك ها را مي توان در سه دسته اصلي شامل 

 بانك ها، بدهكاران و عوامل بيروني طبقه بندي كرد .

حسن زاده و 

 حبيبي

881

3 

به اين نتيجه رسيد كه جلوگيري از رشد مطالبات معوق در تسهيالت اعطايي و يا 

بالقوه و بالفعل ، امكانات ايجاد در آمد جديد را افزايش داده و توان برنامه وصول آنها به صورت 

 ريزي اين موسسات را افزايش مي دهد .

 

  روش شناسی تحقيق -4

عملي و به لحاظ روش انجام تحقيق از نوع تحقيقات توصيفي  -اين تحقيق به لحاظ هدف كاربردي : روش شناسی تحقيق :4-1

با محوريت مطالعه و تعيين ارتباط بين شاخصهاي  سپه شهر اصفهان شعب بانكپيمايشي از نوع همبستگي مي باشد. اين پژوهش در 

بانك سپه از اطالعات اعتباري و اطالعات مربوط به پرونده هاي اعتباري ريسك اعتباري، از جمله شاخصهاي فني و بازار بر وصول مطالبات 

در اين كه به صورت تصادفي انتخاب گرديده اند، مورد مطالعه قرار گرفته است.  8838الي  8811شعب بانك سپه اصفهان طي سالهاي 

كه هدف تحقيق  يينجاآاز  .باشدمي ه اصفهانسپ هاي اعتباري موجود در شعب بانكپروندهپژوهش حاضر شامل تحقيق، جامعه آماري 
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 سپه اصفهاندر اين پژوهش تمام مشتريان حقوقي كه از بانك . مطالبات معوق مي باشد پيدايش هاي ريسك اعتباري و،ارتباط بين شاخص

. تعداد پرونده ري تعريف مي گردنديا نداده اند به عنوان جامعه آما تسهيالت فروش اقساطي دريافت نموده و آنها را به بانك بازگشت داده و

در  حذف سيستماتيك و دستيابي به حداكثر اطالعات مشتري حقيقينمونه گيري فقره بوده و از روش  831هاي اعتباري در دسترس 

بيات تحقيق اسنادي اد اي ومطالعات كتابخانه استفاده از دراين پژوهش باپرونده به عنوان نمونه استفاده شد.  815نهايت از اطالعات 

اطالعات اعتباري و فرم رتبه بندي مشتريان اعتباري بانك سپه اصفهان)پرونده( و گزارش  شد. در جمع آوري داده هاي كمي از گردآوري

استفاده شده صورتهاي مالي )تراز نامه، صورت سود و زيان (شركت هاي توليدي كه از تسهيالت فروش اقساطي بانك بهره مند شده اند، 

فرم جمع آوري اطالعات،  طالعات مالي نمونه هاي انتخاب شده مربوط به يك دوره مالي قبل از زمان دريافت تسهيالت مي باشد.. ااست

 ي چهار بعد اصلي پژوهش مي باشد كه به صورت بلي و خير  پاسخ داده مي شود. بر پايه سوال 88شامل 

 :  پژوهش يهافرضيه -4-2

 الف . فرضيه اصلی:

 داري وجود دارد.شاخصهاي ریسک اعتباري و وصول مطالبات معوق ارتباط معنیبين 

 ب. فرضيه هاي فرعی: 

 وجود دارد. داريارتباط معنی شاخصهاي امکان سنجی فروش )بازار ( و وصول مطالبات بانک سپه بين -1

  داري وجود دارد.ارتباط معنی ویژگی محصول )بازار ( و وصول مطالبات بانک سپهبين شاخصهاي  -2

 داري وجود دارد.ارتباط معنی قابليت و صالحيت فنی )فنی ( و وصول مطالبات بانک سپهبين شاخصهاي  -3

 . داري وجود داردارتباط معنی تکنولوژي و ماشين آالت ) فنی ( و وصول مطالبات بانک سپه بين شاخصهاي -4

 و مدل تحقيق هاشاخص ها ،مولفه -4-3

به عنوان  ،شركت هاي توليدي كه از تسهيالت فروش اقساطي بانك بهره مند گرديده اندي باز پرداخت ، نحوهدر تحقيق حاضر

يا پيش  به عنوان متغيرهاي مستقل ،استخراج شده ذيلو دو دسته از شاخصهاي اعتباري از قبيل شاخصهاي فني و بازار متغير وابسته و 

 بين در نظر گرفته شده اند.

 : هايي همچونشاخص هاي فني شامل : الف (: قابليت و صالحيت فني كه خود شامل مولفه-8

8X  .1: مناسب بودن مكان فعاليت از لحاظ جغرافياييX  .8: دسترسي آسان به منابع مواد اوليهX  وجود نيروي كار مورد نياز :

: مساعد بودن آب و هوا جهت فعاليت مورد نظر.  1X: تهيه انرژي براي فعاليت شركت.  5X: سهولت در تهيه زمين محل فعاليت.  4Xشركت. 

1X  .1: امكانات و شرايط زندگي جهت پرسنلX  .3: امكانات حمل و نقل در منطقه براي محصول توليديX  وجود بازار منطقه اي براي :

 محصول توليدي

 هايي همچون: ب (: تكنولوژي و ماشين آالت شامل مولفه

81X  .88: نوع تكنولوژي استفاده شده از لحاظ سنتي و يا مدرنX  .81: ميزان سرعت تغييرات تكنولوژيكي در بازارX  ماهيت :

: ميزان هماهنگي  85X: مناسب بودن طرح كارخانه.  84X: ميزان سرمايه بر بودن تكنولوژي مورد استفاده.  88Xتكنولوژي مورد استفاده. 

 : وجود سيستم برنامه ريزي تعميرات.  81Xسمي با ظرفيت بالقوه ماشين آالت. ظرفيت ا

 هايي همچون : الف (: ويژگي هاي محصول كه خود شامل مولفه:  شاخص هاي بازار شامل -1

81X  81: آيا محصول توليدي كاالي انحصاري است؟X  83: آيا محصول توليدي كاالي مكمل است؟X  آيا محصول توليدي كاالي :

: ميزان وابستگي  11X: آيا كاالي توليدي صرفا  مصرف داخلي دارد؟  18X: آيا محصول توليدي كاالي استراتژيك است؟  11Xجانشين است؟ 

ت ليسانس : آيا محصول توليدي تح 14X: آيا محصول توليدي داراي استاندارد كيفيت مي باشد؟  18Xخارجي محصول توليدي چقدر است؟ 

 يك شركت معتبر است؟ 

 ب (: امكان سنجي فروش كه شامل : 

15X  .11: ميزان استفاده از متخصصين تبليغات و بازار يابي جهت فروش محصولX  .11:  ميزان پيش فروش محصول براي آيندهX  :

و يا كاهش ميزان فروش نسبت به  : افزايش 13X: ميزان محدوديت در قيمت فروش محصول.  11Xمحدوديت در ميزان فروش محصول. 

 : امكان صدور كاال به خارج از كشور. 88X: احتمال كاهش قيمت محصول نسبت به سال گذشته.  81Xگذشته. 
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 ( مدل تحقيق ) بر اساس مطالعات محقق(8شكل )

 روش تجزیه و تحليل داده ها -4-4

)فراواني، اندازه هاي گرايش مركزي و پراكندگي و ميانگين( براي در اين تحقيق براي تحليل داده هاي حاصله از آمار توصيفي 

 باتحليل آماري  مدل تحليل مميزي استفاده شده است.و  رتبه اي اسپيرمن همبستگي توصيف پديده ها و از آمار استنباطي شامل آزمون

  انجام يافته است. 83نسخه   SPSSزنرم افزا

 نتایج -5

مطالبات معوق داشته اند و به  1/13موردي تحت مطالعه، % 815توصيفي داده ها در نمونه  در تحليل آمار توصيفی : -5-1

مي توان گفت، بين ميانگين هاي  1نيز مطالبات را به موقع پرداخت كرده اند. از جدول  8/11عبارتي مشتري بد حساب بوده اند و %

تفاوت وجود دارد. در مجموع بيشترين اختالف در ميانگين تكنولوژي و  متغيرهاي تحقيق در حالت هاي مطالبات معوق و مطالبات به موقع،

 ماشين آالت در دو حالت مطالبات معوق و مطالبات به موقع بوده است.

 ( : معيارهاي آماري متغيرهاي پژوهش2جدول )

وضعيت اعتباري  متغير

 مشتريان

م

 يانگين

انحر

 اف معيار

قابليت و صالحيت 

 فني) فني(

 مطالبات معوق
5

5/4 

81/

8 

 مطالبات به موقع
3

3/4 

11/

1 

 كل
1

1/4 

11/

1 

تكنولوژي و ماشين 

 آالت )فني(

 مطالبات معوق
8

8/8 

13/

8 

 مطالبات به موقع
1

3/4 

13/

8 

 كل
1

8/4 

15/

8 

امكان سنجي فروش 

 )بازار(

 مطالبات معوق
4

4/8 

41/

8 

 مطالبات به موقع
1

1/8 

34/

8 

 كل
1

1/8 

11/

8 

مطالبات معوقوصول

شاخص هاي ريسك 
اعتباري

شاخصهاي بازار

امکان سنجی 
فروش 

ويژگی هاي 
محصول 

شاخصهاي فنی 

قابلیت و صالحیت 
فنی 

تکنولوژي و ماشین 

آالت
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ويژگي هاي 

 محصول)بازار(

 مطالبات معوق
1

8/8 

81/

8 

 مطالبات به موقع
1

1/4 

81/

8 

 كل
3

1/8 

11/

8 

، اعتقاد دارند كه بازار منطقه اي براي 8/11در تحليل توصيفي پاسخ به سئواالت قابليت و صالحيت فني، بيشترين تعداد ،يعني %

تهيه زمين محل فعاليت به سهولت امكان پذير است. در پاسخ به معتقدند كه  81محصول توليدي وجود دارد. كمترين تعداد يعني، %

،اعتقاد دارند، كه تكنولوژي مورد استفاده، سرمايه بر است. كمترين تعداد  1/11سئواالت تكنولوژي و ماشين آالت، بيشترين تعداد ،يعني %

وجود دارد. در بررسي توصيفي پاسخ به سئواالت معتقدند،كه بين ظرفيت اسمي با ظرفيت بالقوه ماشين آالت هماهنگي  8/48يعني، %

، اعتقاد دارند كه امكان صدور كاال به خارج از كشور و درآمد زايي وجود دارد. كمترين  3/11امكان سنجي فروش، بيشترين تعداد، يعني %

به سئواالت ويژگي هاي محصول،   معتقدند كه افزايش و يا كاهش ميزان فروش نسبت به گذشته وجود دارد. در پاسخ 8/81تعداد يعني، %

معتقدند كه محصول  8/81،اعتقاد دارند كه محصول توليدي كاالي استراتژيك است. كمترين تعداد يعني، % 8/11بيشترين تعداد يعني ،%

 توليدي كاالي مكمل است.

 آمار استنباطی : -5-2

 وضعيت اعتبارات مشتریانهاي تحقيق با آزمون فرضيه هاي تحقيق از طریق همبستگی بين شاخص -1
ي ميزان همبستگي بين شاخص هاي ريسك اعتباري و وضعيت اعتباري مشتريان از ضريب به منظور شناسايي، تعيين و محاسبه

همبستگي اسپرمن و آزمون معني داري استفاده شده است. در اين آزمون فرض صفر، عدم همبستگي )همبستگي برابر صفر( و فرض يك، 

، سطوح  8)همبستگي مخالف صفر( بين شاخص هاي ريسك اعتباري و وضعيت اعتباري مشتريان مي باشند. در جدول  وجود همبستگي

 5معني داري ضرايب همبستگي، بين شاخص هاي امكان سنجي فروش، تكنولوژي و ماشين آالت با وضعيت اعتباري مشتريان از خطاي %

و وضعيت اعتباري مشتريان رابطه متوسط و مستقيم وجود دارد. سطح معني داري كمتر است و نشان مي دهد كه بين شاخص هاي مذكور 

كمتر نيست و  5ضريب همبستگي، بين شاخص هاي ويژگي هاي محصول و قابليت و صالحيت فني با وضعيت اعتباري مشتريان از خطاي %

 شتريان رابطه وجود ندارد.نشان مي دهد كه بين امكان سنجي فروش، قابليت و صالحيت فني و وضعيت اعتباري م

 (175( : ضرایب همبستگی بين شاخص هاي ریسک اعتباري و وضعيت اعتباري ) تعداد : 3جدول )

نتيجه 

 آزمون

سطح 

 معناداري

ضريب همبستگي 

 اسپيرمن
 شاخص ها

 118/1 881/1 رد
قابليت و صالحيت 

ف فني

 ني
 411/1 111/1 تأييد

تكنولوژي و ماشين 

 آالت

ب امكان سنجي فروش 154/1 118/1 تأييد

 ويژگي هاي محصول 881/1 8881/1 رد ازار

 نتایج آزمون تحليل مميز  -2

در ابتدا ميانگين و انحراف معيار متغيرها به تفكيك دو گروه مورد نظر بررسي مي  گزارش معنی داري اختالف ميانگين ها :

توانايي جدا سازي گروه ها از يكديگر باشد تفاوت بين ميانگين هاي متغيرها شود. زيرا يكي از بررسي هاي اوليه كه مي تواند دليلي بر 

خواهد بود. با مقايسه تفاوت بين ميانگين ها در دو گروه، متغيرهايي كه تفاوت ميانگين هايشان بيشتر است سهم بيشتري در تمايز بين 

، آزمون معني 4آمار توصيفي ارايه شده است. ليكن در جدول  در قسمت 1گروه ها خواهند داشت. گزارش مربوط به ميانگين ها در جدول 

 داري اختالف ميانگين ها ميان دو گروه ارايه شده است. همانطور كه اشاره شد متغيرهايي مي توانند سهم بيشتري در تمايز داشته باشند كه

ار باشد. براي اين منظور كافي است به ميزان سطح اختالف بين ميانگين هاي آنها در دو گروه زياد بوده و همچنين اين اختالف معني د

معني داري و مقدار النداي ويلكز هر متغير مستقل توجه شود. متغيري كه سطح معني دار آن كوچكتر از خطاي مورد نظر محقق و مقدار 

صالحيت فني و تكنولوژي و قابليت و  النداي ويلكز آن نسبتا  كوچك باشد در تمايز نقش خواهد داشت. سطوح معني داري شاخص هاي
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معني دار است. سطح معني داري  8در اين دو متغير در سطح % در دو گروه، كمتر و بنابراين اختالف ميانگين ها 8ماشين آالت از خطاي %

در متغير ويژگي هاي محصول در سطح خطاي  در دو گروه، كمتر است و لذا اختالف ميانگين ها 81متغير ويژگي هاي محصول از خطاي %

 ختالف ميانگين هابنابراين اكمتر نيست،  81و حتي % 5معني دار است. اما سطح معني داري متغير امكان سنجي فروش از خطاي % %81

ي و تكنولوژي و در متغير امكان سنجي فروش تأييد نمي شود. مي توان نتيجه گرفت كه متغيرهاي قابليت و صالحيت فن در دو گروه،

ويژگي هاي محصول سهم كم در تمايز داشته و متغير امكان سنجي تمايز نقش خواهند داشت. متغير ماشين آالت بيشترين سهم را در 

 فروش مي تواند اصال نقشي در تمايز نداشته باشد.

 (175( : آزمون معنی داري اختالف ميانگين ها ) تعداد : 4جدول )

 سطح معني داري
آمار

 Fه 

النداي 

 ويكلز
 شاخص ها

118/1 
81

5/3 
343/1 

 قابليت و صالحيت فني

ف

 ني
111/1 

13

4/8 
188/1 

 تكنولوژي و ماشين آالت

118/1 
81

1/8 
338/1 

 امكان سنجي فروش

ب

 ازار
131/1 

11/

1 
314/1 

 ويژگي هاي محصول

براي آزمون نرمال بودن توزيع چند متغيري داده ها، از آزمون ام گزارش آزمون معنی داري نرمال بودن توزیع چند متغيري: 

، معني داري يكسان Fباكس استفاده مي شود. اين آزمون به تشابه دترمينال ماتريس هاي كورايانس دو گروه مبتني است. در اين آزمون 

دال بر عدم نرمال بودن توزيع چند  15/1وچكتري از بودن ماتريس كواريانس ها را در دو سطح متغير وابسته مي آزمايد. سطح معني داري ك

داراي توزيع نرمال باشند هر متغير مستقل، صرف نظر از ديگر متغيرها داراي  متغيري است. اگر متغيرهاي وابسته به صورت چند متغيره،

باشد مي توان توزيع را  n < 81ز اگر توزيع نرمال است. با توجه به اينكه دستيابي به اين فرض مشكل است به همين دليل درتحليل ممي

، مي توان گفت، توزيع نرمال چند متغيري برقرار 5(. با توجه به نتيجه آزمون ام باكس مندرج در جدول 8814 نرمال فرض نمود. )زرگر،

 فرض مي كنيم نمي باشد ليكن طبق قضيه حد مركزي در آمار و اندازه نمونه هاي بزرگ، توزيع مشاهدات را نرمال چند متغيري 

 ( نتيجه آزمون نرمال چند متغيري5جدول )

آماره 

 ام باكس

آ

 Fماره 

سطح 

 معني داري

41/

11 

1

1/15 

111/1 

آزمون كاي دو ) مجذور كاي ( وجود اختالف معني دار ميان گروهها در گزارش آزمونهاي معنی دار و قدرت آماري ارتباط : 

حذف اثرهاي هر تابع مميز را ارزيابي مي كنند. بيشينه تعداد توابع كه مي توان استخراج كرد سرتا سر متغيرهاي پيش بيني كننده بعد از 

برابر با تعداد گروههاي وابسته منهاي يك. بنابراين در پژوهش حاضر به علت دو گروهي بودن متغير وابسته يك تابع مميز خواهيم داشت. 

معني دار است و وجود اختالف  15/1كمتر است و بنابراين وجود تابع در سطح  5،سطح معني داري آزمون كاي دو از خطاي % 1در جدول 

 متغير پيش بيني كننده در جامعه را نشان مي دهد. 4ها در ميان گروه

 ( : آزمون معنی داري تابع6جدول )

سطح معني 

 داري

درجه 

 آزدي

مجذور 

 كاي

النداي 

 ويلكز

111/1 1 18/14 113/1 

 

، نشان مي دهد كه چند درصد از تغييرات متغير 1جدول گزارش انتخاب مدل بر اساس مقدار ویژه و همبستگی کانونی: 

وابسته وضعيت اعتباري به خاطر تغييرات متغييرهاي مستقل مي باشد. يعني بين مجموع متغيرهاي مستقل و وابسته چند درصد ارتباط 
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است. با محاسبه مجذور همبستگي كانوني بري تابع  551/1و همبستگي كانوني  458/1ژه برابر با وجود دارد. براي تابع مميزي، مقدار وي

تنوع مقايسه در اختالف هاي ميان دو گروه توضيح داده مي شود. توجه شود كه در اين تحقيق به دليل  8/88مميزي مي توان گفت، %

 واريانس را تبيين مي كند. 811ا يك مقدار ويژه وجود داشته كه %داشتن يك تابع )كه تركيب خطي از متغيرهاي مستقل است( تنه

 

 درصد واریانس و مقدار ویژه تابع تشخيص ( : همبستگی کانونی،7جدول )

 ارزش ويژه
درصد 

 واريانس
 همبستگي كانوني

458/ 811 551/1 

 گزارش ضرایب استاندارد براي تابع مميز

هر تابع مميزي ممكن است براي تعيين متغيري كه بيشترين ارتباط را با آن دارد نامگذاري مي شود) متغيري كه به صورت مجزا 

در تمايز بين گروه ها سهم بيشتري دارد (. يك تابع مميزي با بررسي اندازه همبستگي استاندارد شده براي متغيرهاي پيش بيني كننده در 

ستگي بين متغيرهاي پيش بيني كننده در تابع داخلي يك گروه ) ضريب هاي داخل ماتريس ساختار ( نامگذاري مي تابع و ضريب هاي همب

و ضعيف ترين همبستگي مربوط به متغير  تكنولوژي و ماشين آالت، براي تابع مميزي بزرگترين همبستگي براي متغير 1شود. در جدول 

 تكنولوژي و ماشين آالتمي باشد. بر اساس تابع استاندارد شده و همبستگي هاي ساختاري تابع مميزي را به تابع  امكان سنجي فروش

نامگذاري مي نمائيم. بدين ترتيب قدر مطلق ضرايب تابع استاندارد قدرت تفكيك آنها در تشخيص اعتباري مشتريان مي باشد و متغيرهايي 

 ند كمترين قدرت تمايزرا دارندكه اصال  در تابع مميز قرار ندار

 ( : ساختار تابع مميز استاندارد8جدول )

ضرايب استاندارد در  شاخص ها

 تابع مميز

ف

 ني

قابليت و 

 *صالحيت فني

813/1 

تكنولوژي و 

 ماشين آالت

188/1 

ب

 ازار

امكان سنجي 

 فروش

118/1 

ويژگي هاي 

 *محصول

811/1 

 قابليت و صالحيت فني و ويژگي هاي محصول در مدل حضور ندارند.* : متغيرهاي                                              

 

، ميزان و نقش و درصد تمايز متغير مستقل در متغير وابسته همچنين 3جدول گزارش ضرایب غير استاندارد براي تابع مميز : 

شان مي دهد.از اطالعات اين جدول براي نوشتن توابع مميز استفاده مي شود. همانطور كه اشاره شد به حضور همزمان همه متغيرها را ن

  خاطر دو گروهي بودن متغير وابسته يك تابع مميز خواهيم داشت بنابراين:

 =Z  -114/1+  118/8(شين آالتتكنولوژي و ما) - 111/1( امكان سنجي فروش)                                                        

 

 ( : ساختار تابع مميز غير استاندارد9جدول )

ضرايب غير استاندارد در  متغير ها

 تابع مميز

تكنولوژي و 

 ماشين آالت

118/8 

امكان سنجي 

 فروش

111/1- 
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 -114/1 مقدار ثابت

موقع، تمايل به باالترين مقياس را نشان مي دهد. با براساس تفسير ما از تابع مميزي گروه مطالبات به گزارش مرکزیت دو گروه : 

، الگوي ميانگين براي تابع با تفسير محقق از تابع سازگار است. در واقع مقدار تابع در مركز گروه مطالبات معوق و 81توجه به جدول 

 مطالبات به موقع، صحيح بودن نتايج تشخيصي را نشان مي دهد.

 

 رکز گروه ها( : مقادیر تابع در م10جدول )

وضعيت اعتباري 

 مشتريان

تابع 

 تشخيصي

/111 مطالبات معوق

8- 

/484 مطالبات به موقع

1 

 

 گزارش موفقيت در پيش بينی عضویت گروهی 
، گزارش عضويت گروهي مشاهده مي شود، اين نتايج، تعيين ميزان پيش بيني عضويت گروه با استفاده از يك تابع  88در جدول 

 51دسته بندي را براي ما امكان پذير مي كند. مقادير روي قطر اصلي تعداد و درصد عضويت گروهي درست را بيان مي دارد. در اينجا از 

مطالبات به درصد به طور نادرست پيش بيني شده است. در گروه  1/11درصد ( به طور صحيح و  1/18رد ) مو 81مورد در گروه معوق 

مورد نمونه  815درصد به طور نادرست پيش بيني شده است. از كل  1/81درصد ( به طور صحيح و  4/13مورد )   881مورد،  818از  موقع

 اند.   درصد به طور صحيح دسته بندي شده 14مورد يا  841

 دسته بندي گروهی براي تحليل مميزي( : نتایج 11جدول )

 كل

 پيش بيني عضويت گروهي

وضعيت 

 اعتباري

مطالبات به 

 موقع

مطالبات 

 معوق

%(811 )

51 

%(1/11 )

85 

%(1/18 )

81 

مطالبات 

 معوق

%(811 )

818 

%(4/13 )

881 

%(1/81 )

88 

مطالبات به 

 موقع

 

 بحث ونتيجه گيري:

 نتايج گفت توان مي ليكن. است نگرفته انجام مشابه تحقيقات متأسفانه زمينه، اين در ديگر تحقيقات با حاظر تحقيق نتايج مقايسه در: 

 به را بانك تسهيالت مشتريان و متقاضيان بندي گروه اينكه بر عالوه و بوده( 8811) برادري تحقيق با همسو زيادي حدود تا حاضر، تحقيق

 قرار بانك استفاده مورد و شناسايي مطالبات تعويق عدم يا تعويق بر موثر هاي مولفه دهد، مي انجام درست زياد احتمال با چشمگيري طور

 هايراه و معوق مطالبات كالبدشكافي" در كه، دهد مي پوشش را( 8813) حبيبي و زاده حسن تحقيق حدودي تا همچنين. گيرد مي

 و بالقوه صورت به آنها وصول يا و اعطايي تسهيالت در معوق مطالبات رشد از جلوگيري: نمودند بيان "كشور بانكي سيستم در آن پيشگيري

 فراهم باالتر درآمد كسب و منابع مصرف با رابطه در را موسسات اين ريزي برنامه توان و داده افزايش را جديد درآمد ايجاد امكانات بالفعل،

 آن به خدماتي و بازرگاني و توليدي بزرگ، و كوچك خصوصي، و دولتي هايشركت اكثر كه نقدينگي شديد كمبود طرفي از. ساخت خواهد

 در. زندمي دامن هاورشكستگي افزايش و ركود تعميق به خود كه آورده پديد را نشده تسويه هايبدهي و مطالبات از ايزنجيره گرفتارند،

 كاربرد گروهي عضويت تعيين و بندي گروه در مميز تحليل روش كشور از خارج و داخل تحقيقات در گفت توان مي اجمالي مقايسه يك

 .است داشته اي ويژه
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 : اجرايي و تحقيقاتي پيشنهادهاي

 اصلي هاي ماژول از يكي كه يكپارچه ريسك مديريت سيستم استقرار با توان مي مطالبات، كاهش و آوري سود افزايش منظور به -8

 فراهم و شده ياد سيستم استقرار با يقين قطع. نمود اقدام ، باشد مي مشتريان اعتباري بندي رتبه مبناي بر اعتباري ريسك محاسبه آن

 از بيش شده ياد اهداف درتحقق ميتوان  ، مشتريان ارزيابي براي علمي و نوين روشهاي سمت به حركت راستاي در سازماني فرهنگ نمودن

 .برداشت گام پيش،

 اعتباري ريسك هاي شاخص كليه حضور با مشتريان بندي رتبه مبناي بر اعتباري ريسك محاسبه كامل مدل يك تبيين و طراحي -1

 از مشتريان دريافتي تسهيالت و عقود كليه گرفتن نظر در با و حقوقي و حقبقي اشخاص كليه براي اعتباري هاي ريسك كليه محاسبه جهت

 . بانك

 مدلهاي در و بحث مورد سازماني درون هاي عامل بر عالوه سازماني برون عوامل ،تاثير مشابه مدلهاي طراحي در گردد مي پيشنهاد -8

 .    گردد لحاظ پيشنهادي

 مراجع

 (معيارها و روشهاي اعطاي تسهيالت، مجموعه مقاالت دهمين سمينار بانكداري اسالمي، تهران، 8811اصالني،اسداله ،)

 .  813 -818شهريور،صص1-81دانشگاه تهران،

 (بررسي وضعيت و عوامل مؤثر بر پيدايش مطالبات معوق،پايان نامه كارشناسي ارشد بر اساس مدل 8811برادري ،جعفر،)

Moral Hazard مؤسسه عالي بانكداري ايران،. 

  اسالمي  ،بانك و بانكداري اسالمي، مجموعه مقاالت هجدهمين همايش بانكداري )8811 (بهمني ، محمود

 15-13شهريور،صص1-81،تهران،مؤسسه عالي بانكداري ايران،

  (كالبدشكافي مطالبات معوق و راه8813حسن زاده،حبيبي ،)هاي كي كشور،مجله  تازههاي پيشگيري آن  در سيستم بان

 .31-814، صص 881اقتصاد، شماره 

 (آسيب شناسي علل و عوامل ايجاد و  افزايش مطالبات معوق بانك8813ذوالنوريان، مهدي ،) نامه بانك و  ها، فصل

 . 51-54، صص 881اقتصاد ،شماره

 888،صص   41نك صادرات ايران ،شماره،مطالبات معوق بانكها،   هزار راه نرفته،فصل نامه با)8811(ربيع زاده ، محمد-

811. 

 راهنماي جامع  )8814 (زرگر ، محمود ،Spss 88  جلداول ،چاپ سوم ،تهران، انتشارات بهينه،. 

 ( بررسي ارتباط بين شاخصهاي ريسك اعتباري و باز پرداخت بموقع تعهدات مشتربان بانك ملت، پايان 8818لطيفي، م،)

 ي بانكداري ايراننامه كارشناسي ارشد،موسسه عال

 (بررسي ارتباط بين اطالعات اعتباري ومطالبات معوق،مطالعه موردي بانك ملي ايران، 8811محمدي ،سيدمحمدعلي،)

 تهران.مؤسسه عالي بانكداري ايران 
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